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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest urz dzenie do napinania rub z dok adnie wyznaczon  si  poosiow ,

stosowane w celu wywo ania wymaganego nacisku wst pnego mi dzy czonymi elementami. 

Najprostszym sposobem napinania rub jest przy o enie okre lonego momentu skr caj cego 

do nakr tki lub ba ruby, momentu wyznaczonego z praw mechaniki na podstawie geometrii ruby, 

wspó czynników tarcia na powierzchniach po czenia gwintowego oraz powierzchni czo owej nakr tki

lub ba ruby, oddzia ywuj cej si  poosiow . Sposób ten realizowany kluczem dynamometrycznym 

obarczony jest znacznym b dem, wynikaj cym g ównie z przyj tych warto ci wspó czynnika tarcia, 

warto ci przybli onych i maj cych charakter losowy, ró nych od wyst puj cych w rzeczywistych wa-

runkach danego po czenia. W wielu zastosowaniach technicznych wymagane jest dok adne napi cie

rub do wyznaczonej warto ci si y poosiowej. Przyk adowo, producenci wielkogabarytowych o ysk

wie cowych stosowanych do osadzania wie  obrotowych maszyn budowlanych, maszyn odlewni-

czych i czo gów, wymagaj  przy ich monta u stosowania napi cia rub bliskiego ich wytrzyma o ci. 

Znane z polskiego opisu patentowego nr 157328 rozwi zanie przeno nego przyrz du do po-

miaru si  w rubach spr aj cych posiada hydrauliczny si ownik t okowy z poosiowo przelotowym 

otworem w korpusie i t oku, przez który przewlekany jest trzpie ruby napinanej nakr tk . Manometr 

wkr cony w gniazdo korpusu si ownika umo liwia pomiar ci nienia oleju w komorze t okowej si ownika, 

ci nienia b d cego funkcj  poosiowej si y spr aj cej rub . Przyrz d uprzednio wzorcowany na ma-

szynie wytrzyma o ciowej umo liwia ustalenie warto ci momentu skr caj cego dla danego klucza 

dynamometrycznego, przy której wyst puje okre lona si a poosiowa w rubie.

Znane s  poosiowe napinacze zawieraj ce - podobnie jak w opisanym przyrz dzie - hydrau-

liczny si ownik t okowy z poosiowo przelotowym otworem. Napinacz wyposa ony jest w pomp  o regu-

lowanym ci nieniu, po czon  z si ownikiem przez ci nieniowe przewody elastyczne. Rozwi zanie 

takie znane jest mi dzy innymi z materia ów ofertowych firmy Boltech HTF. Przewody elastyczne ce-

chuj  si  du  odkszta calno ci  spr yst , przy bardzo wysokich ci nieniach wytwarzanych w wa-

runkach roboczych akumuluj  znaczn  ilo  energii. W sytuacji uszkodzenia wydostaj cy si  ze 

znaczn  pr dko ci  strumie  oleju stanowi du e zagro enie dla zdrowia obs uguj cego pracownika. 

Urz dzenie wed ug wynalazku - podobnie jak w powy ej opisanych rozwi zaniach - posiada 

hydrauliczny si ownik t okowy z osiowo przelotowym otworem, którym osadzane jest na gwintowanym 

trzpieniu napinanej ruby oraz przez nakr tk  napinaj c czone z t okiem si ownika. Ponadto wypo-

sa one jest w pomp  o regulowanym ci nieniu. Istota wynalazku polega na tym, e uk ad hydrauliczny 

si ownika t okowego wype niony jest smarem plastycznym a pomp  stanowi r cznie nap dzana t oko-

wa prasa rubowa, korpusem sztywno po czona z korpusem si ownika. Korpus si ownika po stronie 

elementów czonych napinan rub  ma wn k  o wymiarach wi kszych ni  obrys nakr tki ruby, 

ponadto cianka wn ki ma ukierunkowane obwodowo wyci cie. 

W rozwi zaniu takim wymagane ci nienie wywo ane jest r czn  pras rubow , która korpusem 

po czona jest bezpo rednio z si ownikiem bez u ycia elastycznych przewodów. W sytuacji awarii  

i wyst pienia nieszczelno ci smar plastyczny wycieka ze znikom  pr dko ci , nie stanowi c zagro e-

nia dla obs ugi. Napi cie utrwalane jest dokr ceniem nakr tki ruby przez przeci cie w ciance wn ki, 

przed obni eniem ci nienia. 

Korzystnym jest gdy we wn ce umieszczony jest klucz nasadowy nakr tki ruby, z promienio-

wymi otworami w które wsuwana jest r koje  pr towa.

Rozwi zanie wed ug wynalazku wyja nione jest opisem przyk adowego wykonania pokazanego 

na rysunku. Fig. 1 rysunku pokazuje przekrój osiowy urz dzenia, a fig. 2 - fragment przekroju przez 

pomp  w wykonaniu nurnikowym. 

Urz dzenie stanowi zestaw si ownika hydraulicznego z r cznie nap dzan  pras rubow . Si-

ownik posiada tulejowy, obustronnie otwarty korpus si ownika 4, w którym po jednej stronie wykonany 

jest cylinder mieszcz cy t ok si ownika 3 z osiowo przelotowym otworem, a po drugiej - przylegaj cej 

czo em do elementów czonych rub  1 - podtoczenie, tworz ce wn k  a. Na wewn trznej po-

wierzchni t oka si ownika 3 wykonany jest obwodowy rowek umo liwiaj cy dop yw smaru przy t oku 

si ownika 3 doci ni tym do dna cylindra. Szczelno  mi dzy t okiem si ownika 3 i odsadzeniem two-

rz cym t oczysko a korpusem si ownika 4 zapewniaj  uszczelki 5 i 6. rubow  pras  stanowi : korpus 

prasy 10, wkr cony na uszczelce 11 w promieniowe gniazdo korpusu si ownika 3, t ok prasy 12 i na-

kr tka prasy 16. Wewn trz korpusu prasy 10 wykonana jest cylindryczna komora, w której przemiesz-

czany jest t ok prasy 12, uszczelniony przy pomocy uszczelki 13. Obrót nakr tki prasy 16 wywo uje 
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osiowy ruch t oka prasy 12 - ze skutkiem wzrostu lub spadku ci nienia w smarze plastycznym, którym 

wype niony jest uk ad hydrauliczny si ownika. Warto  ci nienia wskazuje manometr 17, po czony  

z korpusem prasy 10.

W uniwersalnym wykonaniu urz dzenia, przeznaczonym dla napinania rub z typowymi sze-

ciok tnymi nakr tkami 7, wn ka a ma wymiary wi ksze od obrysu klucza nasadowego 8 najwi kszej 

nakr tki 7. W ciance wn ki a wykonane jest wyci cie b, ukierunkowane obwodowo, a klucz nasado-

wy 8 ma na obwodzie wiele promieniowych otworów, w które z zewn trz, przez wyci cie b wsuwana 

jest r koje  pr towa 9. Urz dzenie posiada wymienne zestawy nakr tek napinaj cych 2 i kluczy na-

sadowych 8, dostosowane do rednicy napinanej ruby 1.

Na wystaj cy koniec napinanej ruby 1 z wst pnie dokr con  nakr tk  7 nasuwa si  klucz na-

sadowy 8 a nast pnie nawleka urz dzenie otworem w t oku si ownika 3. Z o one elementy osiowo 

zaciska nakr tk  napinaj c  2, która umieszczona jest w otworze t oka si ownika 3 i opiera si  o jego 

zewn trzn  powierzchni  czo ow . Napinanie ruby 1 dokonuje si  przez obracanie nakr tk  prasy 16

wywo uj ce wzrost ci nienia smaru oddzia ywuj cego na t ok si ownika 3, o warto ci odczytywanej na 

manometrze 17. Wyznaczonej warto ci si y poosiowej przy danych wymiarach t oka si ownika 3 odpo-

wiada okre lona warto  ci nienia. Osi gni ty stan napi cia ruby ustalony zostaje przez dokr cenie 

nakr tki 7 kluczem nasadowym 8. Obrót klucza nasadowego 7 dokonywany jest r koje ci  pr tow  9,

wsuwan  kolejno w otwory rozstawione na obwodzie klucza nasadowego 7 wed ug k ta rodkowego 

nieco mniejszego od k ta rodkowego wyci cia b w ciance wn ki a. Zdj cie urz dzenia ze ruby 1

wymaga uprzedniego obni enia ci nienia smaru przez odkr cenie nakr tki prasy 16 i odkr cenia na-

kr tki si ownika 2. Zwrotny przep yw smaru z przestrzeni pod t okiem si ownika 3 do cylindra w korpu-

sie prasy 10 nast puje w wyniku wywarcia nacisku i wsuni cie do korpusu t oka si ownika 3.

Zastrze enia patentowe 

1. Urz dzenie do napinania rub z wyznaczon  si  osiow , zawieraj ce hydrauliczny si ownik 

t okowy z osiowo przelotowym otworem, którym osadzany jest na gwintowanym trzpieniu napinanej 

ruby oraz przez nakr tk  napinaj c czony z t okiem si ownika, wyposa one w pomp  o regulowa-

nym ci nieniu, znamienne tym, e uk ad hydrauliczny si ownika (3, 4) wype niony jest smarem pla-

stycznym a pomp  stanowi r cznie nap dzana t okowa prasa rubowa (10, 12, 14, 16), korpusem (10)

sztywno po czona z korpusem si ownika (4), który po stronie elementów czonych rub  (1) ma 

wn k  (a) o wymiarach wi kszych ni  obrys nakr tki (7) ruby (1), a ponadto cianka wn ki (a) ma 

ukierunkowane obwodowo wyci cie (b).

2. Urz dzenie wed ug zastrz. 1, znamienne tym, e we wn ce (a) umieszczony jest klucz na-

sadowy (8) nakr tki (7), z promieniowymi otworami w które wsuwana jest r koje  pr towa (9).
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Rysunki 
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